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Abstract:
Due to the increase in commercial activities in the world and the increasing unfair competition
environment, traders want to maximize profitability by trying to keep up with the changing
trade cycle. This adaptation process sometimes occurs in accordance with the law and
sometimes illegally. Traders; Covid-19, epidemic, economic crisis, etc. In extraordinary
situations such as such, it becomes a party to economic crimes by using the flexibility given by
the commercial activity and by acting against the integrity rule required by the trade. Economic
crimes, in the broadest sense, are criminal activities committed by traffickers or criminal
organizations to gain unfair economic benefits. Economic crimes are defined as white collar
crimes and defined as non-violent crimes. In the Covid-19 process we are in, traders especially;
They are involved in many commercial crimes such as determining the price and influencing
the price, infringing on antitrust, fraudulent bankruptcy, usury, causing the lack of necessary
products to the public, stocking, avoiding the sale of goods or services, manipulation and so on.
In this research, suggestions will be made regarding the economic crimes committed by the
merchants engaged in commercial activities and the problems that these crimes will create and
the scope and solution of the sanctions to be applied.
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Covid-19 Süresince Tacirlerin İşlemiş Olduğu Beyaz Yakalı
Suçlar ve Mücadele Yöntemleri
Özet:
Dünyada gerçekleşen ticari faaliyetlerin artması ve artan haksız rekabet ortamı sebebiyle
tacirler değişen ticaret döngüsüne ayak uydurmaya çalışarak karlılığı maksimize etmek
istemektedir. Bu uyum süreci bazen hukuka uygun bazen de hukuka aykırı olarak
gerçekleşmektedir. Tacirler; Covid-19, salgın hastalık, ekonomik kriz vb. gibi olağanüstü
durumlarda ticari faaliyetin vermiş olduğu esnekliği kullanarak ve ticaretin gerektirdiği
dürüstlük kuralına aykırı hareket ederek ekonomik suçlara taraf olmaktadır. Ekonomik suçlar,
en geniş anlamıyla tacirlerin ya da suç örgütlerinin haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla
yasa dışı yöntemlerle gerçekleştirmiş oldukları suç faaliyetlerdir. Ekonomik suçlar, beyaz
yakalı suçlar olarak ifade edilmekte olup şiddete dayanmayan suç olarak tanımlamaktadır.
İçinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde tacirler özellikle; fiyatı belirleme ve fiyatı etkileme,
anti tröst ihlalinde bulunma, hileli iflas, tefecilik, kamuya gerekli ürünlerin yokluğuna neden
olma, stoklama, mal veya hizmet satımından kaçınma, manipülasyon ve bunun gibi birçok ticari
suçlara taraf olmaktadırlar. Bu araştırmada ticari faaliyetlerde bulunan tacirlerin sözkonusu
faaliyetler sırasında işlemiş olduğu ekonomik suçlar ve bu suçların yaratacağı sorunlar ve
uygulanacak yaptırımların kapsamı ve çözümüne ilişkin öneriler de bulunulacaktır.
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